
  العنف في المدارس اليمنية
   أنثروبولوجية لظاهرتي العدوان والتخريب–دراسة سوسيو

  م2000- 99
  فريق الدراسة                            

  عبد المجيد غالب المخالفي. د     محمد احمد قاسم الخياط.د
  

البيئة التي تساعد علـى     واستهدفت الدراسة، تعرف مدى انتشار العنف في المدرسة اليمنية،          
  .حد منه ومساعدة المؤسسات التعليمية على القيام بواجباتها التربوية والتعليميةإمكانية الوانتشاره، 

وتتحدد مشكلة الدراسة في أن العنف بدأ يظهر بشكل خفيف، تمثل في الـسلوك التخريبـي                
لممتلكات ومرافق بعض المدارس، والذي استمر حتى تفاقم إلى درجة التطاول على المعلمـين،              

  :ة اإلجابة على التساؤالت التاليةألجل ذلك حاولت الدراس
  إلى أي مدى ينتشر العنف في المدرسة اليمنية ؟ - 1
 ما طبيعة ومظاهر هذا العنف ؟ - 2

) مدراء المدارس (والقائمين  )  أولياء األمور  –التالميذ  (ما أسباب العنف لدى المستهدفين       - 3
 على التعليم ؟

  فين والقائمين على التعليم ؟ما األساليب الكفيلة بالحد من العنف من وجهة نظر المستهد - 4
يتمثل المنهج األول في المنهج الوصفي، ويتمثل       : استخدم في هذه الدراسة منهجين مختلفين       

الثاني، في المنهج االنثوجرافي، وقد ساعد استخدام المنهج الوصفي في جمع أكبر قدر ممكن من               
ائل مكافحته، كما أن استخدام     ووس) االعتداء على المعلمين والتخريب   (اآلراء حول أسباب العنف     

المنهج االنثوجرافي قد أسهم إسهاماً كبيراً في إيضاح الصورة الكاملة للبيئة المدرسـية لمـدارس     
   .العينة بشكل ال يمكن أن يتأتى بدونه

) صنعاء، تعز، وعدن(تحدد مجتمع الدراسة في كل المدارس الثانوية في ثالث محافظات هي  
ذكـور  ) أباء، تالميذ، معلمون، مدراء   (مدرسة  ) 18( عينة للدراسة من     ،فرداً) 450(وتم اختيار   

  .وإناث
  :، تم إعداد ثالث أدوات، هيولإلجابة عن أسئلة الدراسة

وتمثل األسباب المؤدية للعنف، وكذا أساليب عالجه، تم تـصميمها وفقـاً            : االستبانة - 
  .مقياس ليكرت الخماسيل

عالقات والتعامالت وكل أشكال الحـوار،      تم فيها رصد كل الظروف وال     : المالحظة - 
 .التي تدور داخل وخارج حجرات الدرس

 .استخدمت مع التالميذ، وآبائهم ومع المعلمين الذين وقع عليه االعتداء: المقابلة - 

  .وللتأكد من صدقها، تم تحكيمها من قبل متخصصين وذوي الخبرة
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  :المعالجة اإلحصائية
تحليلهـا  اًُ، تم جمع المعلومات والبيانات وتفريغهـا، ثـم          وبعد تطبيق أدوات الدراسة ميداني    

حيث استخدمت التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف      ،  SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي    
  . أما بالنسبة للبيانات الناتجة عن المالحظات والمقابالت؛ فقد تم تصنيفها وتبويبهاالمعياري،

  
  :دراسةأهم النتائج التي توصلت إليها ال

ندرة حدوث اعتداء التالميذ أو أولياء أمورهم على المعلمين ومدراء المدارس في مدارس        - 1
  .تعز، وعدن، فيما تشكو مدارس أمانة العاصمة من هذه الظاهرة

وجود ظاهرة تخريب ممتلكات ومرافق المدارس في مدارس العينة التي تفتقـر للحنكـة              - 2
 .اإلدارية وتتصف بالضعف والالمباالة ويقتصر على مدارس البنين

 .اقتصار ظاهرة العنف واالعتداء على البنين، وتتخذ طبيعة االعتداء نوعين جسدي وغير جسدي -3

 .ضي، المنظمتحددت مظاهر االعتداء في االستعراض، العر - 4

 .اقتصار طبيعة ومظاهر التخريب على مدارس البنين، والذي قد يكون مقصود أو غير مقصود -5

 .أجمع كل أفراد العينة على معظم أسباب العنف الذي يرفضونه بكل أشكاله وأنواعه - 6

مسئولة مسؤولية كبيرة عـن االعتـداءات التـي تلحـق           ) معلمون وإداريون (المدرسة   - 7
 .لمدارس، كما أن األسرة مسئولة كذلكبالمعلمين ومدراء ا

 الجزء األكبر من األسباب التي تـدفع بالتلميـذ           يتحمل  أن المعلم   على اتفاق أفراد العينة   - 8
 .لالعتداء عليه

 في غياب ضبط السلوك من أسباب نشوء االعتداء في           المتمثل عدم كفاءة الكادر اإلداري    - 9
 .المدارس

باه اآلخرين، والشعور بالقهر، والرغبـة فـي      والرغبة في لفت انت    ،الموقف من التعليم   - 10
  . من أسباب االعتداء على المعلم،االنتماء

  

  : على النحو التاليهلموجاءت المعالجات، مج
  .التأهيل الجيد للمعلم - 1
 .ة للمدرسةيدعم الجهات الحكوم - 2

 .تحديث اإلدارة المدرسية - 3

 .تفعيل التواصل بين التعليم العام والتعليم العالي - 4

  .رة الداخلية في التعليممساهمة وزا - 5
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  :وفي ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة بالتالي
  .وضع معايير حديثة لتعيين مدراء مدارس - 1
 .وضع توصيف واضح ودقيق لعمل مدير المدرسة - 2

 .االبتعاد ما أمكن عن أسلوب تعيين مدير للمدرسة مدى الحياة - 3

 ). الخ- معلم- مدير–مدرسة (اعتماد مبدأ التقييم السنوي للمدارس  - 4

تسليم المدرسة كعهدة لمدير المدرسة عند تعيينه، وتسترد منه كما تسلمها عند انتهاء فترة       - 5
 .عمله

عقد دورات في اإلدارة للمدراء الحاليين، واشتراط دبلوم إدارة للتعيين في منصب مدير              - 6
 .مدرسة

 .بصفة دوريةوضع قواعد للسلوك مكتوبة، على أن يتم إشهارها وتفعيلها والتذكير بها  - 7

 .وضع معايير عالية وطموحه لتعيين المعلمين في كل مراحل التعليم - 8

عقد دورات للتدريب أثناء الخدمة للمعلمين في كل من التخـصص العلمـي والمهنـي                - 9
 .والعالقات االجتماعية

 .الحرص على توفير غرف خاصة بالمعلمين تليق بهم - 10

اءات ضـباط القـوات المـسلحة       التفاهم مع وزارتي الدفاع والداخلية بخصوص اعتد       - 11
 .واألمن على المعلمين

) الحزبيـة (سن تشريعات، أو إصدار قوانين وزارية قاسية ضد الممارسات السياسية             - 12
 .للمعلمين داخل المدارس

إعادة تأهيل األخصائيين االجتماعيين الحاليين، وعدم قبول أي عامل في هذا المجـال              - 13
 .دمة االجتماعيةمستقبالً ما لم يكن من كلية أو قسم الخ

 .تفعيل دور األخصائي االجتماعي في المدارس، وتوفير كل ما يلزم لتفعيل دوره - 14

 .إلزام المدارس بتفعيل األنشطة الطالبية - 15

 .تقسيم المدارس الكبيرة العدد، إلى مدرستين أو أكثر تحت إدارات مختلفة - 16
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